INFORMAÇÕES

NOVEMBRO / DEZEMBRO

2020

Dia 29 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano B
Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
10h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo A do 4ºano de catequese, na missa.
11h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo B do 4ºano de catequese, na missa.

29 de NOVEMBRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22
19h00 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.
Dia 01 TERÇA-FEIRA - B. Maria Clara do Menino Jesus, virgem e Fundadora
Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24
10h00 Confissões do segundo grupo de crianças do 4ºano de catequese em
preparaçao da Festa da 1ªComunhão, na Igreja.
Dia 02 QUARTA-FEIRA - Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37
Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27
Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

Dia 06 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano B
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84; 2 Pedro 3, 8-14; Mc 1, 1-8
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
* OFERTÓRIO PARA O FUNDO DIOCESANO DE COMPENSAÇÃO DO CLERO.
10h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo C do 4ºano de catequese, na missa.
11h30 Festa da 1ª Comunhão do grupo D do 4ºano de catequese, na missa.

AVISO
Horário das Eucaristias Dominicais
As Eucaristias Dominicais na Paróquia de Nossa Senhora da Glória, enquanto
estiver em vigor o recolher obrigatório aos fins de semana, ficam suspensas as
Missas das 19h. Teremos as seguintes celebrações:
Sábado 8h30; 12h - Missa para cumprimento do preceito dominical
Domingo 8h30; 10h30; 11h30

INFORMAÇÕES

Dia 05 SÁBADO - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
Missas: 8h30 e 12h (cumprindo o preceito dominical) (Sé) (não há missa
vespertina em Santiago)

Nº 1719

" Vigiai ! "
O domingo a seguir à Solenidade de Jesus Cristo, Senhor do
Universo, inicia sempre o ano litúrgico e introduz-nos num
tempo também novo, o Advento. Para muitos cristãos, porém,
só as luzes acesas nas montras, praças e ruas, que cheiram
a natal e puxam pelo consumo, é que despertam para a
mudança.
Conscientes ou não, o calendário litúrgico muda, e um tempo
novo começa, para prepararmos o Natal dAquele que há-de
vir, "como Juiz dos vivos e dos mortos" e que nasceu em
Belém para ser nosso Salvador.
Ao iniciarmos mais um ano litúrgico e, sobretudo, o Advento,
não deixaremos de atender ao que Jesus pede no Evangelho,
e que S. Marcos, que nos vai acompanhar ao longo de todo
o ano, sintetiza: "O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!"
O dever de vigilância não impõe cuidados acrescidos de
defesa pessoal, não pede reforço e blindagem de portas...
Apenas nos pede uma maior atenção à vida. Sim. Atenção a
Deus, aos outros e a nós mesmos.
Num tempo em que a tudo se fazem contas em função de
objectivos, é tão fácil andarmos distraídos. Sempre a correr,
não temos tempo para nos olharmos nem paciência para
nos ouvirmos, não temos tempo para a família, para os amigos,
nem para nós próprios. E, certamente, também para Deus o
tempo é escasso. Assim, não preparamos o Natal, nem temos
a qualidade de vida que só Deus nos oferece.
P. Fausto
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Árvore da Partilha

--Preparação para o Natal de 2020--

Oficina do Advento
Parar para dizer “Bom dia”!

Fica atento - 1º Domingo do Advento

“Está aberta a oficina do Advento:
enquanto uns se afadigam na vacina,
outros nos hospitais,
outros nos lares, nas farmácias, na
padaria,
empenhemo-nos todos em encher
este mundo de Paz,
de Esperança e de “Bom-Dia”,
à imagem e sob a proteção maternal
de Maria!”

É com estas palavras que a Conferência
Episcopal termina a sua mensagem de
Advento dirigida a todos nós, os católicos.
É também com estas palavras que fazemos
a introdução a um tempo que,
semanalmente, queremos levar a cada
família, o lar transformado em Igreja.
Em cada semana do Advento, nos dias 3,
10, 17 e 23 às 21h, vamos disponibilizar
as nossas vidas para parar durante uns
15-20 minutos, deixar a panela no fogão
ou a louça já a escorrer na banca, o
noticiário que a TV nos propõe ou os
trabalhos da escola para fazer e ouvir a
mensagem que o Sr. Bispo nos vai propor
e concretizada numa pequena reflexão
que alguém vai partilhar. Tudo terminará
com uma pequena oração. Em
www.diocese-aveiro.pt
|
www.facebook.com/dioceseaveiro |
www.youtube.com/user/dioceseaveiro
Esperamos que cada etapa seja uma
oportunidade de dizermos e acolhermos
o “bom dia” que brota no seio de cada
família e assim prepararmos o grande
“Bom Dia” que Jesus nos dá ao nascer
em nossa casa.
P. Manuel J. Rocha

“Cada família, uma história de amor”

Durante o tempo do Advento, e para o
gesto de partilha, estará a Árvore de
Natal Solidária, na nossa igreja. Leve
o coração com a indicação do bem
alimentar, e depois deixe o alimento
junto da árvore.
Se quiser apoiar a Conferência
Vicentina através de transferência
bancária, faça o seu contributo para
o IBAN: PT50 0018 0008 0333 2615 02009

Intenção do
Papa para o
mês de
D ezem br o
Rezemos para que a nossa
relação pessoal com Jesus
Cristo se alimente da Palavra de
Deus e de uma vida de oração.

Iniciamos este
Domingo a nossa
caminhada para
o Natal, uma
nova oportunidade para esperarmos Jesus. As
nossas crianças começam a construir
a sua estrela do Natal, enquanto que
em família somos convidados a ter
também um tempo de oração diária.
Que a construção da estrela exterior
seja, em simultâneo a nossa edificação
interior. Vigia ao longo deste tempo
do Advento, para que o Senhor não
nos encontre adormecidos.

Para rezar em família ao longo da
semana:
Senhor, ensina-nos a acolher
e a ser acolhedores dos nossos
irmãos,
a sermos melhores em casa, à
semelhança de Jesus.
Queremos ser uma família aberta e
acolhedora,
uma família onde cada um possa
sentir-se
companheiro de estrada e ao
mesmo tempo
acolhido gratuitamente.
Ave Maria, cheia de graça, …

